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PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ORANJE MENIE
OMSCHRIJVING

Tenco Oranje menie is de vervanger voor het product wat
voorheen bekend stond als loodmenie. De menie is een houtrot- en
corrosie werende primer.
Tenco oranje menie wordt gebruikt om houten balken en kozijnen
die met metselwerk en beton in aanraking komen te beschermen
tegen houtrot. De menie is tevens te gebruiken als beschermende
grondlaag voor ijzer en staal.

TOEPASSING

Tenco Oranje menie wordt gebruikt ter bescherming van metalen
en houten objecten zoals: Hekwerken, radiatoren, constructies en
omkanten van kozijnen. Tenco oranje menie heeft een zeer goede
hechting en is overschilderbaar met lakken op basis van alkyd. Op
niet dag ziend hout is de Tenco Oranje menie een afsluitende laag
tegen vocht.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Waterafstotend
- Roestwerend
- Afsluitende laag
- Goede dekking
- Goed verwerkbaar

BASISGEGEVENS
Vorm

Vloeibaar

Kleur

Oranje

Geur

Oplosmiddelachtig

Vlampunt

63 ℃

Dichtheid bij 20 ℃

1,28 g/cm3

Oplosbaarheid in water

Niet oplosbaar

Theoretisch rendement

Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m2 per liter
Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m2 per liter

Droogtijden

Stofdroog na 6 uur bij 18 ℃.
Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C

Oplosmiddelgehalte

EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l.
Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen ≥ 70%
GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, los zittende roest
verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst ontvetten, schuren en
afstoffen. Voor een optimale bescherming brengt u 2 lagen aan
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met een langharige kwast of een verfroller, tussen de lagen licht
schuren. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet
in de volle zon of beneden de 10 °C.
MINIMALE VERWERKINGS
TEMPERATUUR

Op hout: 8 ℃ bij 80% RV
Op staal: 10 ℃ bij 80% RV

VERDUNNING

Indien gewenst verdunnen met 10% terpentine, tevens te
gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en
Milieuvoorzorgsmaatregelen

VOLDOET VOOR PROFFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN
ARBO Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp
niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid
veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan
een allergische reactie veroorzaken. Niet eten, drinken of roken
tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet blootstellen aan
vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen houden. Giftig voor in het
water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het
milieu. Afval niet in de gootsteen werpen.

Hantering en opslag

In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar
houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van
minimaal 5 ℃ tot maximaal 25 ℃. beschermen het product tegen
hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt
velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen
houden.

VERPAKKINGEN

250 ml, 750 ml en 2500 ml

INFORMATIE

www.tenco.nl
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